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1. Samenvatting
Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 88% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 0%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (45%) is: "Zeer belangrijk". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Belangrijk".
Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 18% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 17% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 64% van de respondenten: "Weet niet".
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 86% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 62% van de respondenten: "Weet niet".
Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 68% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (45%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Valkenburg, waarbij 60 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Toegankelijkheid
In een nieuw VN-verdrag staat beschreven dat de toegankelijkheid in het algemeen moet
worden verbeterd zodat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving.
Men streeft naar een zo toegankelijk mogelijke gemeente op gebieden als werk, scholen,
infrastructuur, vervoer etc. voor mensen met zowel een lichamelijke als psychische beperking.

1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed
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Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 88% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 0%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (45%) is: "Zeer belangrijk". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Belangrijk".

Toelichting
Belangrijk



Ik betwijfel of een verbetering nog nodig is
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2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor
mensen met een lichamelijke of psychische beperking’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 18% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 17% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Mee oneens



Door hoogte verschil
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een
toegankelijke gemeente vindt?
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 64% van de respondenten: "Weet niet".

Toelichting:





Als ik zo links en rechts op mij heen kijk zie ik dat........
Gelet op afwezigheid van drempels, alom vervoer, enz.
Het is laag drem pelig als het tenminste over het gemeente huis gaat en ze helpen je goed
Men kan bijna overal komen
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen
toegankelijke gemeente vindt?
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 86% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:







Bijna geen invalide toiletten
Hekerbeek-Emmaberg-Emmabergweg
Keuze van straatmateriaal in centrum is erg onvriendelijk voor mensen met een beperking
Niet iedereen kan digitaal zaken aanvragen
Parkeerterreinen zijn onhandig voor mesen met een beperking, veel heuvels in de gemeente,
natuurgebieden zijn vrij ontoegankelijk etc.
Voor rollator gebruikers is het op diverse plaatsen een ramp om te lopen.
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3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid
verbeterd mag worden in onze gemeente?
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Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 62% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, namelijk:
















Centum
De bibliotheek
Een goede aanduiding naar aangepaste openbare toiletten en nog meer toiletten want dit is de
horeca verplicht en zeker in deze tijd ( het Sauerland is het mooiste voorbeeld.
Een zebra bij de dokterspraktijk op Broekhem 2 en bij iedere zebra in het centrum een stoplicht
zodat mensen met een beperking veilig over kunnen steken
Gemeente huis zelf
Grotere stoep maken tussen Houthem en Strabeek, nu moet men op straat.
Nogal wat horecabedrijven zijn niet voor iedereen toegankelijk.
O.a. gemeentehuis; weinig parkeerruimte; moeilijk uitstappen auto
Openbare ruimte in het centrum als geheel
Openingstijden bevolking. Nu alleen op afspraak. Wat als je de hele dag moet werken.
Trottoirs Terrassen beter toegankelijk maken voor gahandicapten en rolstoel/rollators
gebruikers
Verschillende stoepen, straten en pleinen voor voetgangers en oversteek plaatsen
Zebra oversteek plaats bij apotheek starmans voorzien van stoplichten voor een betere
doorstroming
Zie antwoord vraag 2.1
Zie boven

Toelichting
Ja, namelijk:



Te smallen stoepen voor rolstoel, rollator.
Scheve tegels, dus betere wegdbedekking maken,
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Weet niet



Kan ik niet zo zeggen. er zullen er wel zijn maar niet bij mij.
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Een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, dat is het ideaal van MEE. MEE
is een organisatie die mensen met een beperking ondersteund.

4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking
volwaardig kunnen meedoen is mogelijk’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 68% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (45%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Weet niet



Beperking en volwaardig. De stelling is innerlijk tegenstrijdig, valt niet te
beantwoorden.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Valkenburg
Toegankelijkheid
11 oktober 2018 tot 21 oktober 2018
60
12,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
1 minuut en 6 seconden
23 oktober 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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